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36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

  KV 12.9.2022 § 36 
 

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8. pykälän mukaan kutsu valtuuston ko-
koukseen on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta sekä 
annettava samassa ajassa yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululla.  Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta tulee ilmoittaa valtuuston 
päättämissä sanomalehdissä. 
 
Tämän kokouksen kutsu on julkistettu 6.9.2022 ja lähetetty samana päivä-
nä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle sekä julkais-
tu kunnan ilmoitustaululla.   
 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 
yleisesti nähtävänä Sauvon kunnanvirastossa 19.9.2022 klo 10.00-12.00. 
 
Liitteet 1, 2: Kokouskutsu ja läsnäololuettelo 
 
Päätösehdotus: 

  
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
Päätös: 
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37 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
KV 12.9.2022 § 37 
 
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34. pykälän mukaan valtuuston pöytäkir-
jan tarkistaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, 
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. 
 
Päätösehdotus: 
 
Valitaan kaksi valtuutettua tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja.  
Aakkosjärjestyksen mukaisessa vuorossa ovat Atte Paloniemi ja Pauli Ras-
tas. Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostin välityksellä ja allekirjoitetaan myö-
hemmin. 
 
Päätös:  
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38 § OSAVUOSIKATSAUS 6/2022 
 
KH 29.8.2022 § 138 
 
Kunnan toimintatuotot olivat kesäkuun lopussa 2 158 308 euroa. Toteutu-
maprosentti talousarvioon nähden oli 58 % ja muutosprosentti edellisen 
vuoden vastaavan ajankohdan toteutumaan nähden oli +33. Laskennalli-
nen toteutumaprosentti kesäkuun lopussa on 50,0 %. 
 
Toimintakulujen osalta suurimmat kululajit ovat henkilöstökulut ja palvelu-
jen ostot. Toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa oli yhteensä -10,8 
milj. euroa eli 51,1 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteutuma oli 3,7 
milj. euroa (sis. henkilöstökorvaukset), toteutumaprosentti oli 51,2. Kasvua 
vuoden 2021 vastaavaan tilanteeseen oli 2,8 %. Palvelujen ostojen to-
teuma oli kesäkuun lopussa -5,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti 51,1. 
Kasvua vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan oli 2,3 %.  
 
Toimintakate oli kesäkuun lopussa -8,7 milj. euroa, eli 49,8 % laskennalli-
sesta talousarviosta. Toimintakatteen muutos vuoden 2021 toteumaan ver-
rattuna oli 2,2 % prosenttia. 
 
Verotulojen toteutuminen 
 
Vuoden 2022 talousarviossa verotuloja arvioidaan saatavan koko vuonna 
12,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 verotulojen toteuma oli kesäkuun lo-
pussa 6,7 milj. euroa, toteutumaprosentti oli 53. Verotulojen toteuman 
muutos edellisenvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli +7,2 %. 
Kunnan tuloveroa kertyi 6,1 milj. euroa ja yhteisövero-osuutta 481 751 eu-
roa. Kiinteistöveron kertymä oli 142 207 euroa.  
 
Valtionosuuksien toteutuma kesäkuun lopussa oli 2,7 miljoonaa euroa eli 
50,1 % laskennallisesta talousarviosta. Muutos oli -0,4 prosenttia vuoteen 
2021. 
 
Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on kesäkuun lopussa 708 
067 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 372 356 euroa (2022:  
-198 996 e). 
 
Investointimenojen toteutuma 30.6.2022 on –113 997 euroa. Tarkempi in-
vestointiraportti on liitteessä. 
 
Toimielinten ja tehtäväalueiden ulkoisten toimintakatteiden toteutumat ke-
säkuun lopun tilanteessa on esitetty liitteessä. 
 
Väestökehitys 
 
Tammi-kesäkuussa 2022 syntyneiden määrä oli yhteensä 9 ja kuolleiden 
määrä 27. Kuntien välinen nettomuutto oli -2 ja nettomaahanmuutto +10. 
Sauvon kunnan asukasluku 30.6.2022 oli 2949. Vähennystä vuoden alun 
tilanteeseen oli -9.  
 
Työllisyystilanne  



SAUVON KUNTA  
 Kokouspäivä Sivu 
 
Kunnanvaltuusto 12.09.2022 5 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kesäkuussa työttömiä oli reilusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa 
Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon 
seutukunnassa (15%) ja pienin Vakka-Suomessa (11%). Työttömyysaste 
oli korkein Turun seudulla (10,1 %) sekä Turun kaupungissa (13,1 %). Pie-
nin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,2 %) sekä kunnista Sau-
vossa (3,6 %).  
  
Sauvon työttömyysaste oli siis koko maakunnan alhaisin, 3,6 %. TE-
toimistossa sauvolaisia työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 2022 yh-
teensä 48 ja toukokuussa 2022 yhteensä 39. Työttömien työnhakijoiden 
määrä väheni kesäkuusta 2021 yhteensä 22 hakijalla.   
Avoimia työpaikkoja Sauvossa oli 38 kesäkuussa 2022 ja 25 toukokuussa 
2022 
 
Lautakunnat käsittelevät osavuosikatsauksen 6/2022 syyskuun kokouksis-
saan. 
 
Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
Liite: Osavuosikatsaus 06/2022 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen. 

 
 
Kokouksessa muutettu päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sitä edel-
leen kunnanvaltuustolle tiedoksi annettavaksi. 
 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
 
KV 12.9.2022 § 38 
 
Liite: Osavuosikatsaus 6/2022 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
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39 § PAIMION-SAUVON KANSANTERVEYSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 
 
Paimion-Sauvon ktky hallitus 18.5.2022 § 58  
 
Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Samalla sosiaali- 
ja terveydenhuollon tehtävät ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät 
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Toiminnan ja omaisuuden siir-
rot tulevat vaikuttamaan olennaisesti kuntien, kuntayhtymien sekä näiden 
määräysvallassa olevien yhteisöjen toimintaan ja talouteen.  
 
Kuntayhtymältä siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle palvelutoimin-
ta, sopimukset ja irtaimisto 1.1.2023 lukien. 
 
Kuntayhtymä esitetään purettavaksi, koska kuntayhtymän toiminta siirtyy 
sote-voimaanpanolain 23 §:n mukaisesti olennaisilta osiltaan 1.1.2023 hy-
vinvointialueelle eikä kuntayhtymässä käytännössä enää sen jälkeen ole 
toimintaa.  
 
Kuntalain 56§:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen 
suorittamisesta sovitaan kuntayhtymän perussopimuksessa.Kuntayhtymän 
perussopimuksen 20 §:ssä on sovittu, että kuntayhtymän purkamisesta 
päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähal-
litus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjeste-
lyistä.  
 
Kuntayhtymän purkamista varten on laadittu alustava purkamissopimus, 
joka on esityslistan liitteenä (LIITE 1). Kuntayhtymän purkuprosessia on 
kuvattu toimenpide- ja asiakirjaluettelossa, joka on liitteenä (LIITE 2).  
 
Alpo Ronkainen BDO:sta on yhtymähallituksen kokouksessa tämän pykä-
län ajan esittelemässä kuntayhtymän purkamisprosessia ja siihen liittyviä 
asioita.  
 
Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anne Arvola p. 
(02) 474 6309 Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 474 
5462.  
 
Päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän 
purkamista ja purkusopimuksen hyväksymistä.  
 
Pöytäkirjamerkintä: Perttu Laaksonen saapui kokoukseen asian käsittelyn 
aikana klo 17.12.  
 
Päätös:  
Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan.  
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KH 29.8.2022 § 140 
 
Esitetään kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaisesti, että kunnanval-
tuusto päättää hyväksyä Paimion- Sauvon kansanterveyskuntayhtymän 
purkamisen ja purkusopimuksen.  
 
Valmistelija: kunnanjohjaja Satu Simelius 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja:  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Paimi-
on - Sauvon kansanterveyskuntayhtymän purkamisen ja sitä koskevan 
purkusopimuksen.  
 
Päätös, kunnanhallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 12.9.2022 § 39 
 
Liitteet:  
Alustava purkamissopimus 
Toimenpide- ja asiakirjaluettelo 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Paimio-Sauvon kansanterveyskuntayh-
tymän purkamisen ja sitä koskevan purkusopimuksen. 
 
 
Päätös: 
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40 § SAUVON HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET, SIVISTYSLAUTAKUNTA 
 

 SIVISTYSL 2.8.2022 § 51 
 
 Sauvon kunnan hallintosääntöön esitetään täydennyksiä, jotka johtuvat 

varhaiskasvatuslakiin 1.8.2022 alkaen voimaan tulevista muutoksista. 
 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 muuttuu 1.8.2022 alkaen, jolloin astuu voi-
maan lain luku 3 a, Oikeus varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. 
Muutoksen myötä varhaiskasvatuksessa tulee käyttöön kolmiportainen tu-
ki, joka järjestetään yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena. Lapselle 
annettava tuki voi sisältää lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja 
hoidollisia toimenpiteitä. Perusopetuksessa kolmiportainen tuki (yleinen – 
tehostettu – erityinen) otettiin käyttöön oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
uudistuksessa vuonna 2011. 
 
Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada hänen yksilöl-
lisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tu-
kea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa viivytyksettä tuen tarpeen 
ilmettyä.  
 
Yleinen tuki muodostuu yksittäisistä tukimuodoista. Jos tuki ei ole riittävää 
tai lapsi tarvitsee vahvempaa tukea, on tukea annettava tehostettuna tuke-
na lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
 
Tehostettu tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista 
useista tukimuodoista. Jos tehostettu tuki ei ole riittävää tai lapsi tarvitsee 
tukea vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta, mer-
kittävästi hänen toimintakykyään alentavasta oppimisen tai kehityksen tuen 
tarpeesta johtuen, on tukea annettava yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä 
tukena. 
 
Erityinen tuki muodostuu useista tukimuodoista ja on jatkuvaa ja kokoai-
kaista. 
 
Varhaiskasvatuslain 540/2018 15 e § mukaisesti tehostetusta ja erityisestä 
tuesta on tehtävä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös viipymättä. Pää-
tökseen on kirjattava tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka 
ja lapselle annettavat tukipalvelut esimerkiksi tulkitsemis- ja avustamispal-
velut ja apuvälineet. Myös yleisessä tuessa annettavista tukipalveluista on 
tehtävä hallintopäätös. 
 

 Kunnan hallintosäännössä on määriteltävä toimivalta nimetyille viranhalti-
joille. Varhaiskasvatuslain 62 § mukaan lapsen tukea ja tukipalveluita kos-
kevaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta. 

 
Asian valmistelijat: Varhaiskasvatuksen päällikkö Hanna-Leena Heinonen 
puhelin 050 570 7276 ja sivistysjohtaja Elli Sainio puhelin 050 433 9636. 
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Päätösehdotus, sivistysjohtaja: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sauvon kunnan 
hallintosääntöön tehdään 1.8.2022 alkaen seuraavat lisäykset: 
 
 
Varhaiskasvatuksen päällikön ratkaisuvalta 22§ 
 
Lisätään kohta 3.8 
 
Päättää alle 6-vuotiaan lapsen siirtämisestä tehostettuun ja erityiseen tu-
keen sekä yleisen tuen tukipalveluista varhaiskasvatuksessa olevalle lap-
selle huoltajan suostumuksella. 
 
Sivistysjohtajan ratkaisuvalta 15 § 
 
Lisätään kohta 14.5 

 
Päättää alle 6-vuotiaan lapsen siirtämisestä erityiseen tukeen, päätöksen 
tarkistamisesta sekä purkamisesta kun päätökseen sisältyy tulkitsemis- ja 
avustajapalveluita huoltajan suostumuksella. 
 
Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta 21 § 
 
Lisäys kohtaan 4.9: 
 
Varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen sekä esi- ja perusopetuksen 
oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä erityisen tuen piiriin tai pidennettyyn 
oppivelvollisuuteen, sekä erityisen tuen päätöksen tarkistamisesta tai pur-
kamisesta silloin, kun lapsen tai oppilaan huoltaja tai huoltajat tätä vastus-
tavat. 
 
Päätös: 
 
Päätösehdotus hyväksytty. 
 
 
KH 29.8.2022 § 141 
 
Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 2.8.2022 varhaiskasvatuslakiin 
1.8.2022 alkaen voimaan tulevista muutoksista. 
 
Varhaiskasvatuslaki 540/2018 muuttuu 1.8.2022 alkaen, jolloin astuu voi-
maan lain luku 3 a, Oikeus varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. 
Muu-toksen myötä varhaiskasvatuksessa tulee käyttöön kolmiportainen tu-
ki, joka järjestetään yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena. Lapselle 
annettava tuki voi sisältää lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja 
hoidollisia toimenpiteitä. Perusopetuksessa kolmiportainen tuki (yleinen – 
tehostettu – erityinen) otettiin käyttöön oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
uudistuksessa vuonna 2011. 
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Kunnan hallintosäännössä on määriteltävä toimivalta nimetyille viranhalti-
joille. Varhaiskasvatuslain 62 § mukaan lapsen tukea ja tukipalveluita kos-
kevaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta. 
 
Liite: Voimassa oleva hallintosääntö 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee hal-
lintosääntöön seuraavat lisäykset/muutokset 1.8.2022 alkaen: 
 
Varhaiskasvatuksen päällikön ratkaisuvalta 22§ 
 
Lisätään kohta 3.8 
 
Päättää alle 6-vuotiaan lapsen siirtämisestä tehostettuun ja erityiseen tu-
keen sekä yleisen tuen tukipalveluista varhaiskasvatuksessa olevalle lap-
selle huoltajan suostumuksella. 
 
Sivistysjohtajan ratkaisuvalta 15 § 
 
Lisätään kohta 14.5 

 
Päättää alle 6-vuotiaan lapsen siirtämisestä erityiseen tukeen, päätöksen 
tarkistamisesta sekä purkamisesta kun päätökseen sisältyy tulkitsemis- ja 
avustajapalveluita huoltajan suostumuksella. 
 
Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta 21 § 
 
Lisäys kohtaan 4.9: 
 
Varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen sekä esi- ja perusopetuksen 
oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä erityisen tuen piiriin tai pidennettyyn 
oppivelvollisuuteen, sekä erityisen tuen päätöksen tarkistamisesta tai pur-
kamisesta silloin, kun lapsen tai oppilaan huoltaja tai huoltajat tätä vastus-
tavat. 
 
Päätös, kunnanhallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 12.9.2022 § 40  
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee hallinto-
sääntöön seuraavat lisäykset/muutokset 1.8.2022 alkaen: 
 
Varhaiskasvatuksen päällikön ratkaisuvalta 22§ 
 



SAUVON KUNTA  
 Kokouspäivä Sivu 
 
Kunnanvaltuusto 12.09.2022 11 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lisätään kohta 3.8 
 
Päättää alle 6-vuotiaan lapsen siirtämisestä tehostettuun ja erityiseen tu-
keen sekä yleisen tuen tukipalveluista varhaiskasvatuksessa olevalle lap-
selle huoltajan suostumuksella. 
 
Sivistysjohtajan ratkaisuvalta 15 § 
 
Lisätään kohta 14.5 

 
Päättää alle 6-vuotiaan lapsen siirtämisestä erityiseen tukeen, päätöksen 
tarkistamisesta sekä purkamisesta kun päätökseen sisältyy tulkitsemis- ja 
avustajapalveluita huoltajan suostumuksella. 
 
Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta 21 § 
 
Lisäys kohtaan 4.9: 
 
Varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen sekä esi- ja perusopetuksen 
oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä erityisen tuen piiriin tai pidennettyyn 
oppivelvollisuuteen, sekä erityisen tuen päätöksen tarkistamisesta tai pur-
kamisesta silloin, kun lapsen tai oppilaan huoltaja tai huoltajat tätä vastus-
tavat 
 
 
Päätös: 
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41 § VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN  
 
KH 29.8.2022 § 145 
 
Valtuutettu Marko Pekkarinen on 11.8.2022 sähköpostissaan pyytänyt eroa 
Sauvon kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä muista luottamustoimista 
25.7.2022 alkaen paikkakunnalta pois muuton vuoksi. 
 
Kuntalain 78 § mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuuten-
sa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luot-
tamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. 
 
Valtuuston jäsenyyden lisäksi Marko Pekkarinen on valtuuston suhteellis-
ten vaalien vaalilautakunnan jäsen ja tarkastuslautakunnan jäsen. 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
 
1  
toteaa Marko Pekkarisen menettäneen 25.7.2022 alkaen vaalikelpoisuu-
tensa Sauvon kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuok-
si, 
 
2 
merkitsee tiedoksi vasemmistoliiton ensimmäisen varavaltuutettu Mia Niku-
laisen nousemisen uudeksi valtuuteksi. 
 
 
Päätös, kunnanhallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
 
KV 12.9.2022 § 41  
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
 
1  
toteaa Marko Pekkarisen menettäneen 25.7.2022 alkaen vaalikelpoisuu-
tensa Sauvon kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuok-
si, 
 
2 
merkitsee tiedoksi vasemmistoliiton ensimmäisen varavaltuutettu Mia Niku-
laisen nousemisen uudeksi valtuuteksi. 
 
 
Päätös:  
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42 § SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VALTUUSTO-
KAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

 
KH 21.6.2021 § 131 
 
Kuntalain mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellise- 
na, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään mää- 
rä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumääräl-
lä lisättynä yhdellä.  Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähin-
nä ylimpään kokonaislukuun. 
 
Suhteellista vaalia toimitettaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä kunnal-
lisvaaleista on säädetty.  Näin ehdokaslistat annetaan suhteellisten vaalien 
vaalilautakunnan määräämänä aikana toimielimen puheenjohtajalle.  Tämä 
toimielin, joka vastaa kunnallisvaaleissa laskentatehtäviä hoitavaa keskus-
vaalilautakuntaa, valitaan valtuuston toimikaudeksi.  Siihen tulee kuulua 
vähintään kolme jäsentä ja näille kullekin valitaan henkilökohtainen varajä-
sen.  Valtuusto määrää yhden valituista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yh-
den varapuheenjohtajaksi.  
 
Päätösehdotus, vt. kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 
suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan viisi (5) varsinaista ja viisi (5) vara-
jäsentä, sekä nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

 
KV 2.8.2021 § 34 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto päättää valita suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan viisi 
(5) varsinaista ja viisi (5) varajäsentä, sekä nimeää lautakunnalle puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
Päätös: 
 
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat valittiin 
seuraavasti: 
 
Jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Pauli Rastas pj. Kesk Pirita Huuhka Kesk 
 
Laura Hannula vpj. Vihr Saila Loikas  Kesk 
 
Silvia Koski  Ps Jarkko Ahonen Ps 
 
Marko Pekkarinen Vas Niko Reponen Vas 
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Kenneth Finnholm Sdp Saija Antson  Sdp 
 
 
Tiedoksi: valitut 

 
 

KH 29.8.2022 § 146 
 

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsen Marko Pekkarinen on paikka-
kunnalta pois muuton vuoksi menettänyt vaalikelpoisuutensa. 

   
 

Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee suhteellisten 
vaalien vaalilautakunnan varsinaisen jäsenen toimikauden loppuun 
31.5.2025 saakka. 

 
  Päätös: 
  
  Hyväksyttiin. 
 
 
  KV 12.9.2022 § 42   
 
  Päätösehdotus, kunnanhallitus:   
   

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee suhteellisten 
vaalien vaalilautakunnan varsinaisen jäsenen toimikauden loppuun 
31.5.2025 saakka. 

 
  Päätös:   
 
 
  Tiedoksi: valittu 
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43 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
KH 21.6.2021 § 134 
 
Tilintarkastusta koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään varmista-
maan tilintarkastuksen riippumattomuus ja luotettavuus. Rajoitukset koske-
vat tilintarkastajien lisäksi myös tarkastuslautakunnan jäseniä ja varajäse-
niä, jotka luottamushenkilöinä vastaavat tilintarkastuksen järjestämisestä. 
 
Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 71 §:ssä. 
Pykälän 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toi-
mikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjes-
tämistä varten. Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon vaikuttaa ensinnä se, 
että Vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina olta-
va valtuutettuja. 
 
Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään pykälän 4 momentissa. Samat 
rajoitukset koskevat myös varsinaista tilintarkastajaa. Vaalikelpoinen ei ole: 
1) kunnanhallituksen jäsen; 
2) apulaispormestari; 
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormesta-
rin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu 
läheinen; 
4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön 
pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
 
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta (23 §). Kun-
nanjohtaja tai pormestari johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallin-
toa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa (24 §). Kunnan tilinpäätöksen al-
lekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja tai pormestari (68 
§). Kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja tai heidän hallintolain 28.2-3 
§:ssä tarkoitettu läheinen eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. 
Kunnanhallituksen varajäseniä ei mainita erikseen, koska toimielimen vara-
jäsenistä on 18.4 §:n nojalla voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä sääde-
tään. 
 
Kunnan ja kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa olevat henkilöt eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. 
Palvelussuhteelta edellytetään kuitenkin pysyväisluonteisuutta: enintään 
kuuden kuukauden pituinen väliaikainen palvelussuhde ei aiheuta vaalikel-
poisuuden puuttumista tai menettämistä (ks. 37 §). 
 
Kunnan tilintarkastus ulottuu konsernitilinpäätöksen kautta myös kunnan 
määräämisvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin. Kuntakonsernin palve-
luksessa olevat henkilöt eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakun-
taan. Kunnan määräämisvalta yhteisössä ja säätiössä määräytyy samoin 
kuin muissakin vaalikelpoisuussäännöksissä (ks. yleiskirje 8/80/2012). 
 
Tarkastuslautakuntaan ei voida valita henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen. Säännös rajaa vaalikelpoisuutta tarkastuslautakuntaan 
35 §:ssä säädetyllä tavalla. Sovellettavaksi tulee myös vaalikelpoisuutta 
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valtuustoon koskeva 34 §, kun vaalikelpoisia kunnanhallitukseen eivät ole 
henkilöt, jotka eivät ole vaalikelpoisia valtuustoon. 
 
Lain 71.3 §:n 1-3 kohdissa tarkoitettujen henkilöiden lisäksi vaalikelpoisia 
tarkastuslautakuntaan eivät ole: 
34.1 §:n 1 kohdassa tarkoitetut valtion virkamiehet 
34.1 §:n 4 kohdassa tarkoitetut kuntayhtymän palveluksessa olevat henki-
löt 
35.1 §:n 3 kohdassa tarkoitetut liikeyritysten johtohenkilöt eivätkä 
35.2 §:ssä tarkoitetut henkilöstön edunvalvonnasta vastaavat henkilöt. 
 
Päätösehdotus, vt. kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 
tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 viisi jäsentä, 
joista yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jäsenil-
le valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 
   
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

 
 
 

KV 2.8.2021 § 37 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 – 
31.5.2025 viisi jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi vara-
puheenjohtajaksi. Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Päätös: 
 
Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan kuusi jäsentä. 
Tarkastuslautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat valittiin seuraavasti: 
 
Jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Atte Paloniemi pj. Kok/Kd Jaana Kaarilahti Kok/Kd 
   31.7.2022 asti 
Juha Vähä-Kurki pj. Kok/Kd Jaana Kaarilahti Kok/Kd 
   1.8.2022 alkaen 
 
Laura Hannula vpj. Vihr Dunja Hermans Vihr 
 
Henri Laaksonen Kesk Risto Kantonen Kesk 
   31.7.2022 asti 
Saila Myllykylä Kesk Risto Kantonen Kesk 
   1.8.2022 alkaen 
 
Antti Kankaisto Ps Kimmo Virtanen Ps 
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Susanna Korte  Vas Kirsi Lampela Vas 
   31.7.2022 asti     31.7.2022 asti 
Marko Pekkarinen Vas Susanna Korte Vas 
   1.8.2022 alkaen     1.8.2022 alkaen 
 
Hanna Mäkirinne Sdp Pekka Toivonen Sdp 
 
 
KH 29.8.2022 § 147 
 
Tarkastuslautakunnan jäsen Marko Pekkarinen ja tarkastuslautakunnan 
varajäsen Susanna Korte ovat paikkakunnalta pois muuton vuoksi menet-
täneet vaalikelpoisuutensa. (Kuntalaki §71, §74 ja §75) 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 
 
1 
toteaa Marko Pekkarisen ja Susanna Korteen menettäneen vaalikelpoisuu-
tensa tarkastuslautakuntaan, ja  
 
2 
valitsee heidän tilalleen tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen ja tälle 
henkilökohtaisen varajäsenen toimikauden loppuun 31.5.2025 saakka. 
 
Päätös, kunnanhallitus: 
 
Hyväksyttiin. 

 
 

  KV 12.9.2022 § 43 
 
  Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
   

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 
 
1 
toteaa Marko Pekkarisen ja Susanna Korteen menettäneen vaalikelpoisuu-
tensa tarkastuslautakuntaan, ja  
 
2 
valitsee heidän tilalleen tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen ja tälle 
henkilökohtaisen varajäsenen toimikauden loppuun 31.5.2025 saakka. 

 
  Päätös: 
 
 

Tiedoksi: valitut 
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44 § TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VAALI 
 
KH 21.6.2021 § 136 
 
Valtuusto valitsee lautakuntaan seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsen-
tä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Valtuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lauta-
kunnan tehtäväalueeseen kuuluvat seuraavat tulosalueet: 
− hallintopalvelut ja ympäristönsuojelu 
− yhdyskuntapalvelut 
− kiinteistötoimi 
− rakennus- ja maa-ainesneuvonta 
− pelastustoimi 
− puhtaus- ja ruokahuolto 
 
Päätösehdotus, vt. kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 
toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 tekniseen- ja ympäristölautakuntaan 
seitsemän (7) jäsentä sekä seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä.  
Yksi varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheen-
johtajaksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 

 
KV 2.8.2021 § 39 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 tekniseen- ja 
ympäristölautakuntaan seitsemän (7) jäsentä sekä seitsemän (7) henkilö-
kohtaista varajäsentä.  Yksi varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohta-
jaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 
 
Päätös: 
 
Tekninen- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat valittiin seu-
raavasti: 
 
Jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Ismo Anttalainen pj. Kesk Markku Saarinen Kesk 
 
Sari Hopponen vpj. Vihr Elina Colliander Vihr 
 
Kaisa Rauhala Kesk Pauli Rastas  Kesk 
 
Riikka Lehtinen Kesk Juuso Rihko  Kesk 
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Jukka Itälä  Kok/Kd Katri Knuutila Kok/Kd 
   31.7.2022 asti 
Atte Paloniemi Kok/Kd Katri Knuutila Kok/kd 
   1.8.2022 alkaen 
 
Tony Järvelä  Ps Petri Paasonen Ps 
 
Pertti Niemelä Vas Miia Nikulainen Vas 
 
 
 
Tiedoksi: valitut 

 
 

KH 29.8.2022 § 148 
 
Tekninen- ja ympäristölautakunnan varajäsen Elina Colliander on paikka-
kunnalta pois muuton vuoksi menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luot-
tamustehtäviin. (Kuntalaki §71 ja §74) 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuusto 
 
1 
toteaa Elina Collianderin menettäneen vaalikelpoisuutensa tekninen- ja 
ympäristölautakuntaan, ja  
 
2 
valitsee tämä tilalle uuden tekninen- ympäristölautakunnan varajäsenen 
toimikauden loppuun 31.5.2025 saakka. 

 
 
  Päätös: 
 
  Hyväksyttiin. 
 
 
 
  KV 12.9.2022 § 44 
 
  Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuusto 
 
1 
toteaa Elina Collianderin menettäneen vaalikelpoisuutensa tekninen- ja 
ympäristölautakuntaan, ja  
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2 
valitsee tämä tilalle uuden tekninen- ympäristölautakunnan varajäsenen 
toimikauden loppuun 31.5.2025 saakka. 
 
 
Päätös: 
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45 § MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT KIIREELLISET ASIAT 
 
KV 12.9.2022 § 45 
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46 § ILMOITUSASIAT 
 
KV 12.9.2022 § 46 
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47 § VALITUSOSOITUS 
 
KV 12.9.2022 § 47 
 
 
 
 
 
 

  


